
Referat fra MUD-generalforsamling d. 12/6 2012 på Odense Bys Museer 
 
1. Kristine Stub Precht (Odense Bys Museer) blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 
2. Lone Seeberg Jacobsen (Horsens Museum) blev valgt til referent.  
 
3. Dagsorden blev godkendt.  
  
4. Formand Hugo Hvid Sørensen fremlagde sin årsberetning: En af de store opgaver har 
været at udvikle og teste tilpasningen af MUD/Regin-eksport modulet i forhold til 
undernummerering, tilføjelse af klassifikationen Lag i Anlæg og ændring i datoformat. 
Projektet har drænet MUDs kasse. Brug/forbrug af MUD blev præsenteret for de enkelte 
museer. Der har ikke været alvorlige fejl eller driftsforstyrrelser. Kontingentet er blevet 
forhøjet uden protester fra medlemsmuseerne. En række nye ønsker og behov til MUD 
blev fremlagt, punktet uddybes under punkt 9. Formanden informerede om, at alle 
udviklingsønsker er blevet gennemarbejdet og prioriteret som udgangspunkt for 
indhentning af tilbud fra COWI.  
 
5. Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Årets resultat er negativt, men økonomien 
hænger samlet set nogenlunde sammen. Der er givet tilskud fra KUAS og 
medlemsmuseer. Den store udgift har været udvikling på databasen. Ved årsskiftet havde 
MUD ca. 100.000 kr. i likvide midler. Administrationen betales af bestyrelsens 
medlemsmuseer. Der ønskes en større egenkapital end den aktuelle. Regnskabet blev 
godkendt.  
 
6. Der var ingen indkomne forslag.  
 
7. Forslag indkommet fra bestyrelsen: Der ydes formandskompensation med en 
månedsløn uden overhead til den ansættende institution svarende til retningslinjer for 
frikøb jf. rådighedssummen. Forslaget blev vedtaget.  
 
8. Budgettet blev fremlagt af kassereren. Grundkontingentet er sat op. En stor del af 
udgifterne kan ikke ændres (hjemmeside, server). De øvrige midler skal anvendes til 
udvikling af databasen og formandskompensation.  
 
9. Udviklingsstrategi blev fremlagt af formanden, se også formandens årsberetning. De 
store tiltag i forhold til de statslige databaser skulle være overstået, så nu er det tid til at se 
på de mange ønsker og behov, der er samlet sammen gennem årene. En prioriteret liste 
kan ses på http://www.udgravningsdata.dk/pdf-
dokumenter/Prioriteret%20liste%20over%20ønsker%20til%20MUD_Kommenteret2012-
05.pdf 
 
10. Ingen forslag. 
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11. På valg til bestyrelsen var Mads Runge (OBM) (genopstillede ikke) og Henrik Skousen 
(Moesgård Museum) (genopstillede). Opstillet til bestyrelsen med forhåndstilkendegivelse 
var Mads Leen Jensen (Museum Sønderjylland) og Kristine Stub Precht (OBM). Henrik 
Skousen og Mads Leen Jensen blev valgt til bestyrelsen.  
 
12. Som suppleanter blev valgt Lars Egholm (Ålborg Historiske Museum), Tine Lorange 
(Varde Museum) og Kristine Stub Precht (OBM). 
 
13. Formanden reklamerede for Horsens Museums løsning til sammenknytning af MUD og 
MI samt takkede bestyrelsen for dens arbejde specifikt Mads Runge, der trådte ud af 
bestyrelsen. Der var tak til den afgående formand fra salen. Næste års AGF/MUD afholdes 
af Arkæologi Haderslev.  
 


